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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 25-én 10.00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott soros, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  Locskai Zoltán polgármester 

Trembeczky Károly alpolgármester 
Kelló Róbert 
Kojnok István képviselők. 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Varga István képviselő. 
 
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Répa Renáta családsegítő, Tóth Józsefné 
szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné szociális 
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt, Bodor Attila hrfk. 
kirendeltség-vezető képviseletében Szirbik Bálint urat, Palicz András kapitányságvezető 
képviseletében Nagy Sándor alezredes urat a Makói Rendőrkapitányságról, Répa Renáta 
családsegítőt, és a hivatal munkatársát.  Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő 
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagának tárgyalását a meghívóban kiküldöttek 
szerint javasolom, egyéb javaslatom nincs.  
 Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel 
kapcsolatos javaslata, észrevétele? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs egyéb javaslat, kérem, hogy aki a 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
33/2019. (III. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 25-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester  
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2. Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3. A Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló 
megvitatása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester - családgondozó 
 
4.Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó 
szakmai munkáról 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
5.Előterjesztések 
5.1.Nagylak Község Önkormányzata épületének átalakítása, korszerűsítése 
kapcsán indított közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok eredményhirdetése  
6.Egyebek  

 
1.sz. n a p i r e n d: . Polgármesteri tájékoztató 
 Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került a polgármesteri tájékoztató, kérem a 
képviselőket, az észrevételeket, kérdéseket tegyék meg. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A közelmúltban bejárást ejtettünk meg az orvosi 
rendelő környékén. Ezzel kapcsolatosan van-e új fejlemény?  
 Locskai Zoltán polgármester: A pályázatíró és a tervező megnézte a helyszínt, rövidesen 
alaprajz és látványterv is készül. A fejlesztéssel kapcsolatosan kikértük a háziorvosok 
véleményét. Egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki egyetért 
a polgármesteri tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
34/2019. (III. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t  
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által 
végzett feladatokról és eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt 
elfogadja.  
  
A határozatról értesül: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
2.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről 
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Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés tájékoztató a közrend és a 
közbiztonság helyzetéről. Az anyagot megkaptuk, ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény van-
e? 
 Kojnok István képviselő: A határőrség rendőrséggel történő összevonása során az elvárások 
mennyiben valósultak meg? Mennyiben szolgálja ez a jövőben a rendfenntartást és a 
községekben milyen előrelépés várható? Általános vélemény alakult ki a településen, hogy a 
körzeti megbízott jelenléte hatékonyabb volt, mint a jelenlegi gépjárművel történő rendőri 
jelenlét. A közrend fenntartásában és az apróbb szabálysértésekben a gépjárművel történő 
jelenlét során nem lehet olyan mélységben ellátni ezeket, mint ahogy a körzeti rendőr napi 
jelenléte során. 
A határőrök indokolatlanul nagy sebességgel közlekednek a község területén. Természetesen 
a munkájukhoz tartozik, de a megkülönböztető jelzést ezekben az esetekben nem használják. 
A 70-es években ismeretterjesztő előadások voltak a baleset megelőzéssel kapcsolatosan. Úgy 
gondolom, ez a jövőben is tanulságos lenne. Azért is fontos, mert 30 év alatt a szabályok 
jelentősen megváltoztak, amivel nem biztos, hogy mindenki lépést tud tartani. Köszönöm. 
 Nagy Sándor alezredes Makói Rendőrkapítányság: A tavalyi évben 3 főkapitánya volt a 
megyének. Körzeti megbízotti és járőr körzeteket kellett kialakítanunk, ami azt jelentette, 
hogy egy településnek 5 fő kmbse is lett, akik váltották egymást. Ez a rendszer azonban 
változott. Március 1-jétől elvárom, ha nem is mindennap, de a körzeti megbízott a településen 
is jelen legyen. Nagylak szerencsés helyzetben van, itt különálló kmbés van.  
A gépjárművek gyorshajtásának meg vannak a szabályai. Nyilván akkor lehet gyorsabban 
haladni, ha a fény, vagy hangjelzés be van kapcsolva. Ez a kérdés nem engem illet. 
Baleset megelőzési oktatásra óriási hangsúlyt fektettünk. Makó élen jár ebben. Ebben kérnék 
segítséget, hogy melyik az a korosztály, akinek a legnagyobb szüksége lenne az oktatásra. 
Óvodától elkezdve a nyugdíjas korosztályig lehetséges. Igazából én a baleset megelőzést a 
bűnmegelőzéssel szeretem együtt kezelni. Milyen fórum lenne alkalmas ennek megtartására? 
 
Kojnok István képviselő: Mindenkire vonatkozólag.  
 
Nagy Sándor alezredes Makói Rendőrkapítányság: Mindenképpen egy rendezvény 
keretében érdemes gondolkodni. Legyen az bármilyen, mi rácsatlakozunk. Ha önmagában 
hirdetjük meg, nagyon alacsony a látogatottság. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ezt mi megszerveznénk. Fontos elmondanom azt, hogy tavaly 
volt ilyen előadás, rajtam kívül még ketten voltak. Annak ellenére, hogy propagálva volt. 
 Nagy Sándor alezredes Makói Rendőrkapítányság: Nem csak itt, máshol is ez a jellemző.     
 Trembeczky Károly alpolgármester: Heti rendszerességgel vannak olyan rendezvényeink, 
amelyeken megjelenhetne az önök részéről az előadó. Gondolok itt a nyugdíjas klubra és az 
ifjúsági klubra. A házalók kapcsán említeném meg, hogy évek óta tapasztalom a 43-ason, a 
kamionsor mellett, valamint az M43-on is késeket árusító kereskedők. Nyilván ez 
szabálysértő, hiszen nem adnak számlát, de a kések eredete is felmerülhet. a 3,5 t 
kisteherautók vontatnak két gépjármű szállítására alkalmas trélert, ami veszélyezteti a közúti 
közlekedést. Ezekre szeretném felhívni a figyelmet.  
 
Nagy Sándor alezredes Makói Rendőrkapítányság: Az első felvetés mindenképpen 
jogszabályt sért. Hiszen tiltott kereskedelmi tevékenységet folytat. A kés egyébként is 
veszélyes eszköznek minősül. Mindkét esetben köszönöm a jelzést, továbbítom. 
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Locskai Zoltán polgármester: A beszámolóban látok 2 db rongálás ügyében indított eljárást. 
Jó hír, hogy jó ideje nem látható az úr a településen. 2018 év elején jól indult a traffipax 
mérés, viszont hosszú hónapok óta nem került erre sor. Szeretném kérni amennyiben van rá 
lehetőség havi egy-két alkalommal legyen mérés a településen. Harmadik észrevételem a 
kamionok elszaporodása a belterületen. Az elkerülő egy irányban megnyílt, de nem 
használják. Néha úgy tűnik, hogy a hatóság asszisztál hozzá. Nem történik ellenőrzés, hogy 
mit keresnek a településen. A kollégák műszakváltáskor ezerrel hajtanak hazafelé. Nincs 
megkülönböztető jelzés, csak sebesség. Kérem erre fölhívni a figyelmet. 
 
Nagy Sándor alezredes Makói Rendőrkapítányság: Az eligazítás tárgyát fogja képezni. A 
kamionok problémáját a kétirányú forgalom fogja megoldani. Olyan nincs, hogy szankció 
nélkül menjenek tovább. A figyelmeztetés is szankció. Köszönöm a jelzést. Traffipax. 
Technikai jelleggel vannak olyan pontok, ahol lehet mérni. Hullámzó a feljelentkezés 
teljesítménye. Jönni fog a traffipax, továbbítom. Rongálás ügyében az elkövető jelenleg 
Szegeden van.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e még, Szirbik Bálint urat 
kérdezném, van-e hozzáfűzni valója? 
 
Szirbik Bálint r. százados HRK: A határátkelő forgalmát tekintve minimális csökkenés volt 
megfigyelhető a 2018. évben, viszont ebben az évben már megfigyelhető a növekedés. Tavaly 
8,7 millió fő lépte át a határt, majd 3,5 millió járművel. Nagyon megterhelt ez a határszakasz. 
Jogsértések terén is emelkedés figyelhető meg. A kamionok településen történő áthaladásával 
kapcsolatosan már intézkedtünk, remélem ez hamarosan látható lesz. Idegenrendészet terén 
csendesebb évünk volt 91 migránst fogtunk el. Erre az évre vonatkozólag még nem tudok 
adatokat mondani. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e?  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A Maros folyó vonalában, ami alacsony vízállás 
esetén jól átjárható, hogyan tudják lefedni? Találkoztam olyan járőrrel, aki azt sem tudta, 
hogy nemzeti park területén őrködnek. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 
messzebbről érkező, szolgálatot teljesítő kollegák, térkép alapján tudják, hogy melyek a folyó 
azon szakaszai, amelyek rejtőzködésre adnak lehetőséget, hol vannak a gazdasági területek, 
utak, ahol fölbukkanhatnak határsértők, illetve embercsempészek. 
 
Szirbik Bálint r. százados HRK: Köszönöm az észrevételt. A folyó túloldala a Kiszombori 
Kirendeltség ellenőrzése alá tartozik. Mi velük is havonta egyeztetünk és együttműködünk, 
hogy a folyó túloldala is védve legyen. A honvédség részéről csónakszolgálat van a folyón. 
Járőrök tekintetében valóban több helyről jönnek a megerősítő erők. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nagylak zárt kerti része itt van bent a sarokba és 
onnan motorcsónakot gyakorta látom, hogy onnan eveznek lefele. Feltételezhető, hogy 
bújtatnak határsértőket. Fokozottan kérném a folyó ellenőrzését.        
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás? 
 
Kojnok István képviselő: Befejezésül annyit mondanék, hogy a felvetett problémák ellenére 
is a határőrség és a lakosság kapcsolata a múltban és a jelenben is jó. Az ellenőrzések során a 
határőrök udvariasak, előzékenyek.  
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Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás szavazzunk. Két 
határozati javaslat van. Aki az 1. számú határozat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
35/2019. (III. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről  
 

H a t á r o z a t  
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Makó 
Rendőrkapitányság - Apátfalva Rendőrőrs beszámolóját megtárgyalta, azt 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az állomány tagjainak áldozatos 
munkájukért. 
 
Felelős közlésre: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 6701 Szeged, Pf.: 411 
- Makó Rendőrkapitányság 6901 Makó, Pf.: 1 
- Apátfalva Rendőrőrs 6931 Apátfalva, Templom tér 65. 

 
 
36/2019. (III. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagylak 

Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az állomány tagjainak áldozatos 
munkájukért. 
 
Felelős közlésre: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 6701 Szeged, Pf.: 411 
- Határrendészeti Kirendeltség Nagylak 6933 Nagylak, Petőfi u. 19. 
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3. sz.n a p i r e n d: A Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló 
megvitatása 
 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi 
munkájáról szóló beszámoló. A bizottsági ülésen a családsegítő munkatárs szóbeli 
kiegészítését hallottuk. A beszámolót a bizottságok megtárgyalták, javasolják elfogadásra. Az 
ott elhangzottakon kívül újabb gondolat merült-e föl?  
 
Nincs.  Szavazzunk. Aki egyetért a Gyermekjóléti szolgálat 2018. évi beszámoló 
elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
37/2019. (III. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
 

H a t á r o z a t  
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyermekjóléti 
Szolgálat 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta azt 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület köszönetét fejez ki munkájukért a családgondozónak és a 
gyermekvédelem területén dolgozó valamennyi társszervnek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős értesítésre: Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
 
A határozatról értesül: 

- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Répa Renáta családgondozó 

      
4. sz.n a p i r e n d: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó 
szakmai munkáról 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a beszámoló a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról. A bizottságok az anyagot megtárgyalták 
és elfogadásra javasolják. A képviselők az anyagot megkapták. A bizottsági ülésen a 
szolgáltatások emelésével kapcsolatban hangzott el, hogy mikor kerül erre sor és milyen 
mértékben? Erről a testület már meghozta korábban a döntést és április 1-jétől lép életbe, 20,- 
Ft emelés történt. Az igénybe vevők száma 2018. decemberben 48 fő volt. Kérdés, 
hozzászólás van-e? 
 
Nincs.  Szavazzunk. Aki egyetért a Gyermekjóléti szolgálat 2018. évi beszámoló 
elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
38/2019. (III. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról 
szóló beszámoló 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. évi személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról szóló 
beszámolót megtárgyalta a beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős értesítésre: Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
A határozatról értesül: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Tóth Józsefné szociális ügyintéző 
- Irattár 

 
5. sz. n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
5.1. Nagylak Község Önkormányzata épületének átalakítása, korszerűsítése kapcsán indított 
közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok eredményhirdetése 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Nagylak Község Önkormányzata 
épületének átalakítása, korszerűsítése kapcsán indított közbeszerzési eljárásra benyújtott 
ajánlatok eredményhirdetéséről szóló előterjesztés. A szerződéskötésre április elején kerül sor, 
ezt követően a kivitelezési munkák is elkezdődhetnek. Két érvényes pályázat került 
benyújtásra. Az ENERGO Zrt. és a Skorpió Kft. részéről. Ezt követően hiánypótlásra került 
sor, de az ENERGO Zrt. határidőre hiánypótlást nem nyújtott be. A közbeszerzési bizottság a 
benyújtott pályázatokat fölülvizsgálta, az egyetlen pályázó a Skorpió Kft. ajánlata 
28.617.750,- Ft+ÁFA.  Az önerő része a korábbi döntés alapján rendelkezésre áll. 
Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A kivitelezési munkák szakszerű ellenőrzésére 
műszaki ellenőrt alkalmazunk-e? 
 
Locskai Zoltán polgármester: A bíráló bizottság tagja egy pénzügyes kolléga, a 
közbeszerzést kiíró szervezetnek egy tagja, illetve a műszaki ellenőr. Tehát igen. 
Szerződésben is állunk már vele. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az építési napló rendszeres ellenőrzése stb. 
 
Locskai Zoltán polgármester: E-építési napló van, természetesen ebbe minden beletartozik. 
Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs, aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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39/2019. (III. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzata épületének átalakítása, korszerűsítése kapcsán 
indított közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok eredményhirdetése 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

„Nagylak Községháza energetikai korszerűsítése” építési beruházására 
indított közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága javaslatára a 
közbeszerzési eljárás nyertese a  
 SKORPIÓ Kft. 2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1. ajánlattevő nettó 
28.617.755,- Ft + ÁFA összeggel. 
 
 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára 
az enerGO ZERO Kft. 1085 Budapest, Stáhly utca 1. ajánlatát  
 

érvénytelenné nyilvánítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás kivitelezésére kötendő 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

   
  A határozatról értesítést kapnak: 

- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő 
- Molnár Mirtill ev. 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 59.III./17. 
 

 
5. sz.n a p i r e n d: Egyebek 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend az egyebek, átadom a szót a testületnek. 
Természetesen én is szólok majd. 
 Kelló Róbert képviselő: A házak előtt lévő gallyak egy részét az önkormányzat nem tudná 
felhasználni? Aprítógéppel össze lehetne vágni.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Az iskolában jelentős mennyiséget raktározunk. Örülnék, ha 
azok ajánlanák fel, akik kiteszik a ház elé. Azt is megtennénk, hogy hírlevélben közölnénk, 
kitől lehet gyújtóst elszállítani, amennyiben jelezné az önkormányzat felé. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az Orgona utca végén lakó polgár rendszeresen és 
nagy mennyiségű fát hord haza a nemzeti park területéről. A temető és a MÁV környékén is 
végzi ezt a tevékenységet. Bírjuk rá a munkavégzésre. Neki is fel lehet ajánlani a házak elé 
kitett gallyak elvitelét. Ugyanakkor a saját portáján is lehetne gallyazni és rendet tenni. 
Van egy másik személy is, akinek az ügyét már sokadszor hozom ide jegyző asszony. A 
Petőfi u. 21. szám alatt folytatott bontás, autó, vasáru, televízió, stb. felhalmozása, már olyan 
környezetszennyezés áll fenn, amire nincs engedélye. Az ingatlan nem az övé. Számtalanszor 
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ott tüzel. Vegyük ezt a kérdést napirendre, járjunk el vele szemben, és szüntessük meg az 
általa folytatott tevékenységet. 
  
Locskai Zoltán polgármester: Az orgona utcai lakó környezetét az elmúlt 2 év alatt többször 
is megszólítottam. Beszéltem a testvérével, a barátjával. Így próbáltam a közelébe férkőzni, és 
tudtára adni, hogy szívesen látnám a közfoglalkoztatásban. Mereven elzárkózik. Nem 
dolgozik, nem akar dolgozni. A fa eltulajdonítása kapcsán kérdezem jegyző asszonyt, az 
önkormányzatnak milyen intézkedése lehet? 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A tulajdon ellen elkövetett cselekmény lehet szabálysértés, 
vagy bűncselekmény, ami az eltulajdonított értékétől függ.  Mindkét esetben feljelentés 
szükséges a rendőrségen. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy szabálysértés, át fogja tenni a 
Kormányhivatalhoz, mint eljáró hatósághoz. Ha a tényállás nem bizonyított, akkor az eljárás 
megszüntetésre kerül. A rendőrség a helyszíni szemle során jegyzőkönyvet vesz föl. 
A Petőfi utca 21. számú ingatlannál, ha környezetszennyezés és patkány invázió valósul meg, 
a Kormányhivatal jogosult eljárni. A környezetszennyezésre vonatkozó jogszabály alapján a 
veszélyes anyagok besorolásra kerülnek. A patkányok fertőzést is okozhatnak. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nem első esetben beszélek testületi ülésen erről a 
dologról. Amikor a katasztrófavédelem jelen volt akkor is fölvetettem 3 évvel ezelőtt. Akkor 
is fölhívtam a figyelmet, hogy gumiégetés stb. folyik. Volt eset, hogy a tűzoltóság kivonult és 
eloltotta a tüzet a jelenlétemben, miközben az elkövető nem is akart tudni a dologról. A 
hűtőszekrények bontása a benne lévő gáz miatt környezetszennyező. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Kinek a tulajdona? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Olasz tulajdonosa van, de ő ezt nem tudja bizonyítani.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Nekünk van arra jogosultságunk, hogy számon kérjük, milyen 
jogon tartózkodik ott? 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Nincs. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Ahhoz viszont van jogosultságunk, hogy ő ott évek 
óta környezetszennyezést folytat, és jelezzük az illetékes hatóságok felé.  
 Locskai Zoltán polgármester: Amikor kijött a katasztrófavédelem, gyakorlatilag nem történt 
utána semmi. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Kapott egy másfél oldalas felszólító levelet, és ennyi. 
  Minden adott, hogy fölléphessünk ellene. Az, hogy ő idegen területen végzi a tevékenységet, 
nem mentesíti a jogszabályok alól. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Jelzem az illetékes hatóságok felé. 
 Trembeczky Károly alpolgármester: Hulladékfeldolgozást folytat. Begyűjt színes fémet, 
vasat, külön válogatja a televízióból az aranyat, ezüstöt. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Mekkora mennyiség ez?  
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Trembeczky Károly alpolgármester: Teljesen mindegy, legkisebb mennyiség is 
szabálysértés. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A pontos információk az illetékes hatóságok értesítése 
miatt szükségesek. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Utána nézünk, kit lehet az ügyben megkeresni. A lakóknak 
megtiltani nem lehet, hogy elvigyék oda. Az elkövetőnek azt, hogy átvegye. 
 Trembeczky Károly alpolgármester: Ez igaz, de feldolgozás folyik, amit én hivatalosan 
bejelentek, és kérem az intézkedést.  
 Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Egyéb hozzászólás? 
 
Kojnok István képviselő: Szeretném jelezni, hogy patkány nem csak az említett területen 
van, hanem a mi környezetünkben is. Az üres ingatlanok ideális helyéül szolgálnak a 
rágcsálók elszaporodásához. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Szeretném megkérdezni, hogy mióta van ez a folyamat? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: 5-6 éve. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az előző jegyzők milyen intézkedéseket tettek ez ügyben? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előző jegyzők részéről is nehézkes volt a 
befogadás. Nem volt partner a panaszom befogadásához. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Álláspontom szerint az évek óta fennálló akut problémákra 
azonnali megoldást várnak el tőlem.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Akkut probléma. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Tavaly nyomatékot adtam ennek a problémának 
akkor, mikor a katasztrófavédelem vezetője itt volt az ülésen, és most. Azt megelőzően, talán 
3 éve, nem tudom pontosan. Miután nagyon darabosak a jegyzőkönyvek, hogy valami 
belekerül és valami nem, és ezt bátran ki merem jelenteni, így azt nem tudom dátumszerűen 
fölsorolni. 
 Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Amennyiben a felvetés elhangzott, azt a jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az egyebek című rovatnál. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Azon az ülésen a katasztrófavédelem vezetője azt jelentette 
ki, amennyiben olyat tapasztalunk, jelentsük. A jelentés alpolgármester úr részéről 
megtörtént, de a probléma nem került megszüntetésre. Jelezzük, de az eljáró hatóság fog 
dönteni. A jegyzőkönyv alapján állapítják meg, hogy valóban szabálysértés, vagy sem. 
Tudják-e kezelni az ügyet, vagy patthelyzet alakul ki.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Most az van, hogy a település egyik fő közlekedési 
útvonala mellett 8 m-rel már egy púp nagyságú műanyag hulladék van, amiből a színesfém ki 
lett nyerve. Ez tény. 
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Locskai Zoltán polgármester: magánterületen. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Jó. Akár magánterület, akár nem, egy adott 
tevékenység működéséhez kell bírósági bejegyzés, működési engedély, hatósági ellenőrzés. 
Itt egyik sem áll fönn. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Fontos ez a felelősség végett. Nem mindegy, hogy 
magánterület, vagy közterület. 
 Trembeczky Károly alpolgármester: Dehogy nem. A csikket sem lehet eldobni az utcán, a 
buszmegállóban nem lehet dohányozni. Ezeket is betartatjuk. Akkor egy ilyen problémát 
nehogy ne lehessen szankcionálni. Itt már befejeztem, köszönöm. 
 Kojnok István képviselő: Annyit szeretnék ehhez hozzászólni, hogy minden személyeskedés 
ellenére először alpolgármester úr portáján kellene rendet tenni. Ezt nem csak én mondom, 
hanem a faluban sok ember így látja. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Polgármester úr erre irányuló kezdeményezését is 
vissza tudtam utasítani. Van ingatlan, ami az enyém, van ingatlan, ami nem az enyém. Azon 
az ingatlanon nem fogok kaszálni, rendet tenni, ami nem az enyém. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Képviselő úr a shop területéről beszél?   
 
Kojnok István képviselő: Összességében igen. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nem az enyém az ingatlan, és nem fogom 
karbantartani. 
 
Kojnok István képviselő: Akkor az önkormányzatnak van jogosultsága, hogy megnézze kié 
az ingatlan. ez irányban kellene lépéseket tenni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A bejelentést jegyezze föl jegyző asszony? 
 
Kojnok István képviselő: Igen, utána kell járni, ne legyen feketepont a falu lakosainak 
szemében. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A gyárnál két lakást felértékeltettünk. Jelenleg pályázat nem 
érkezett. Szóbeli megkeresés igen. Az illető abban gondolkodik, ha az önkormányzat szeretné, 
ő esetleg az egész tömböt megvásárolná. Tudjuk, hogy ott vannak lakók. Mit gondoljunk 
erről? 
 
Kelló Róbert képviselő: magán tulajdon is van. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Felmerül az, hogy mekkora része van a 
magántulajdonban lévőnek? Ezt tisztázni kell. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az lenne a kérésem, hogyan vélekedjünk erről a dologról. A 
benne lakóknak elővásárlási jogot kell biztosítani. 
A két lakás nem érdekli a vevőt, csak az egész tömb úgy, hogy tudomása van arról, hogy egy 
magánkézen van, a többi elővásárlási jogokat élvez. A következő ülésre, megnézzük, a 
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vagyonkataszterben a lakások árait. Felül fogjuk vizsgálni, mert nem szeretnénk áron alul 
értékesíteni az ingatlanokat.  
Trembeczky Károly alpolgármester: A meghirdetett árakat figyelembe véve 10-12 millió 
forintra jönne ki. Fontos a lakók felé tolmácsolni a lehetőséget. Hagyni kell gondolkodási időt 
a bérlőknek fél-egy évet. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Díszpolgári címet már több éve nem adományozott a testület. 
Szeretnénk-e adományozni, és bevonjuk-e a falu lakóit a személyekre történő javaslatokba. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Vonjuk be a lakókat is. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Rendben. A harmadik, amiben várom a képviselők 
véleményét, hogy a közelgő húsvétra tekintettel el tudnám képzelni a családoknak egy húsvéti 
sonka adását. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Ennek a keretösszege a szociális ellátások terhére 
menne.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Egy sonka ára körülbelül 1.000,- Ft, ha családokban 
gondolkodunk, az 200 ezer forint. A döntés azért fontos, mert meg kell rendelni. 
 
Kojnok István képviselő: Támogatom. A környező településeken régóta van. 
 
Kelló Róbert képviselő: Nem kellene megnézni, hogy van-e rá fedezet? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ezt tudjuk biztosítani, de átcsoportosításra is van lehetőség. 
Egyetértünk abban, hogy családonként. 
 
Kojnok István képviselő: Igen, ne legyen kivételezés. 
 
Kelló Róbert képviselő: A kiosztást a karácsonyi csomagokhoz hasonlóan tegyük meg.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérem a képviselőket, erről szavazzunk. Aki a húsvéti sonka 
családonkénti ajándékozásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
40/2019. (III. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Húsvéti ünnepkörhöz sonka adományozása 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan a településen állandó lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő családok 
részére sonkát adományoz. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal  

 
Locskai Zoltán polgármester: Van-e még az egyebekben észrevétel? 
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Kelló Róbert képviselő: Van-e fejlemény a gépkocsivezető ügyében? 
 
Locskai Zoltán polgármester: A képzést még mindig nem indították, ami alapfeltétele az 
ellátandó feladatkörnek. EFOP pályázat, az összes képzést egyszerre szervezik. 
Pedagógusoknak, egészségügyben dolgozóknak, stb. Amikor a közbeszereztetés lezárul a 
konzorciumon belül, akkor a nyertes pályázó fogja a képzéseket beindítani. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A költségvetés tárgyalásakor jeleztem, hogy az 
energetikai beruházás során 4 millió forintos elírás történt, amit ki is javítottunk, de nem 
tettük sehova. 
 
Locskai Zoltán polgármester: 4. számú melléklet. Megkérdezzük a pénzügyi 
csoportvezetőt. 
 
Kojnok István képviselő: A hulladékgyűjtő edényzet kinek a tulajdona? Le kell adni az 
önkormányzatnál? 
 
Locskai Zoltán polgármester: A szolgáltatóé az edényzet, ezért kell leadni az 
önkormányzatnál. A szelektív edényzetet is az önkormányhoz kell leadni. 
 Kelló Róbert képviselő: Korábban említette polgármester úr, hogy a hátralékkal 
rendelkezőkkel szemben fizetési meghagyást indít az önkormányzat. Hogy áll ez? 
 
Locskai Zoltán polgármester: 15 nap áll rendelkezésre, hogy ellenvéleményt nyújtsanak be, 
tudomásom szerint ilyen nem történt. A következő lépés a kijelölt közjegyzőnél van. 
Köszönöm a jelenlétet a tervezett napirendeket megtárgyaltuk az ülést bezárom. 11.45 órakor 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

 Locskai Zoltán Izsákné Hetényi Valéria 
 polgármester jegyző 
           
 


